
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/158/2020 

RADY GMINY CISNA 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439) 

Rada Gminy Cisna 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. 

poz. 5541 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik Nr 1 – „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Cisna 

 

 

Bogusław Bajorek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2020 r.

Poz. 4706



. PESEL  
Załącznik Nr 1 do                                                                                                                                     

Uchwały Nr XXVI/158/2020 
Rady Gminy Cisna 

z dnia 27 listopada 2020 r.                                                                                                                                                                                         
           

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  
**)Podają te podmioty, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2020 r. poz. 170) 

 Podstawa 

prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r.,poz. 1439 ze zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Termin 

składania: 
w terminie 14 dni liczonych od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych, a także w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 
nową deklaracje   w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 . Nazwa i adres siedziby organu  
WÓJT GMINY CISNA 

38-607 CISNA 49 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 . Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
1. pierwsza deklaracja(data )    ……-……-……… 
 2. zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian)    ……-……-……… 
 3. korekta/zamknięcie deklaracji (data zaistnienia zmian)    ……-……-……… 

C.  ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 . Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
1. właściciel           2. współwłaściciel       3. użytkownik wieczysty           4. zarządca    5. najemca 
6. Inny…………. 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO     

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 5.Nazwisko 6.Pierwsze imię, drugie imię 7.Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
_________ - ________ - __________ 

 8.Nr telefonu (obowiązkowo) 9.Adres e-mail (nieobowiązkowo) 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI  

 12.  Kraj 13. Województwo 14. Powiat  

 15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

 19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne 
 22. Ulica  23. Nr domu 

 

 

 

24. Nr lokalu 
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25.  Miejscowość 26.  Kod pocztowy 27. Poczta 

E. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje -  należy podać liczbę osób zamieszkałych: 
 1.  ……….….osób 
29. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji zameldowanych jest -  należy podać liczbę osób zameldowanych: 
 1.  ……….….osób 
 
POWÓD RÓŻNICY POMIĘDZY LICZBĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ, A LICZBĄ OSÓB 

ZAMELDOWANYCH (wskazać np. 1 studiuje i przebywa w Krakowie, 1 osoba przebywa za granicą): 
………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 30. Oświadczam, że: 
 
posiadam kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, 
 
 nie posiadam kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów  stanowiących odpady komunalne, 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
....................................      X      ....................................      =      .................................................. zł 
 (liczba mieszkańców)                    (stawka opłaty)                 (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ...................................... zł 
(słownie .................................................................................................................................) 

  
34. OPŁATA KWARTALNA: ( kwotę z części F należy pomnożyć przez 3 miesiące) 
 
…………………... złotych. 
 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………złotych) 

G.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 36. Imię 37. Nazwisko 

 38. Data wypełnienia deklaracji  39. Podpis składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU  

 40. Uwagi organu  

 41. Data  42. Podpis przyjmującego formularz 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1427 z późn.zm.). Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). 

Objaśnienia: 

1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Cisna, w terminie 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych, 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w Urzędzie Gminy Cisna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
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3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących miesiącach do: 

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada na rachunek bankowy nr  98 1020 4391 0000 6702 0196 

4618   lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej. 

4. Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja 

złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana bezpiecznym podpisem 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufania ePUAP 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy w Cisnej (Cisna 49, 38-607 Cisna, 

telefon kontaktowy: +48 134686338). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Cisna 

 

 

Bogusław Bajorek 
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